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Versionshistoria
Datum
23.1.2019

Version
1.0

30.7.2019
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Beskrivning
Första version för skatteåret 2019
Innehållet i punkt 9.2 har korrigerats

ALLMÄN BESKRIVNING
Syftet är att förklara formen av uppgifter som ska lämnas in och beskriva hur materialet
kontrolleras. Ytterligare information finns även i dokumentet
skatt.fi > Skatteförvaltningen > Information om beskattning > Utvecklare > Instruktioner
> Elektroniska deklarationer och anmälningar, allmän beskrivning.
Uppgifterna i denna postbeskrivning får lämnas in endast elektroniskt. Någon blankett
för årsanmälan av dessa uppgifter finns inte. Uppgifter som ska lämnas har fastställts
genom Skattestyrelsens beslut om en allmän skyldighet att lämna uppgifter.
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BESKRIVNING AV DATAFLÖDET
Du kan kontrollera här hurdant autentiseringssätt och hur stark Katso-kod och behörighet det krävs för dataflödet samt var i dataflödet auktoriseringen kontrolleras.
Uppgifter som ska lämnas har fastställts genom Skatteförvaltningens beslut om en
allmän skyldighet att lämna uppgifter.
Enligt denna postbeskrivning lämnas uppgifter om allmänt skattskyldigas värdepappershandel till den del affärerna gjorts med besparingar som avses i lagen om bundet
långsiktigt sparande. Skyldigheten att lämna uppgifter gäller både köp och försäljningar. (de värdepappersköp och -försäljningar som allmänt skattskyldiga gjort med
besparingar som avses i lagen om bundet långsiktigt sparande anmäls inte med årsanmälan om värdepappersköp, VSAPUUSE).
Uppgifter om begränsat skattskyldigas värdepappersköp lämnas enligt postbeskrivningen för värdepappershandel VSAPUUSE även då värdepapperstransaktionerna
gjorts med besparingar som avses i lagen om bundet långsiktigt sparande.
Värdepappersföretag, utländska värdepappersföretag och andra tillhandahållare av
investeringstjänster som avses i lagen om investeringstjänster, i lagen om försäkringsbolag avsedda andra försäkringsbolag än arbetspensionsbolag, filialer och generalagenter som avses i lagen om utländska försäkringsbolag samt försäkringsföreningar enligt lagen om försäkringsföreningar ska tillställa skatteförvaltningen de uppgifter som avses i 15.4 § i lagen om beskattningsförfarande och i 30.1 § i lagen om
överlåtelseskatt. Uppgifterna lämnas för beskattningen enligt denna anvisning.
Skyldigheten att lämna uppgifter gäller handeln med aktier, depåbevis, warranter,
teckningsrätter, försäljningsrätter samt handeln med fondandelar i placeringsfonder
och andelar i fondföretag. Uppgiftsskyldigheten gäller också köp och försäljningar av
standardiserade derivatavtal som är föremål för handel på en reglerad marknad samt
köp och försäljningar av andra derivatavtal som avses i 1 kap. 10 § 1 mom. 3–9
punkten i lagen om investeringstjänster. Det har ingen betydelse för uppgiftsskyldigheten om värdepapperet som varit objekt för köpet har varit inhemskt eller utländskt.
Det har ingen betydelse för uppgiftsskyldigheten om värdepapperet som varit objekt
för köpet har varit inhemskt eller utländskt. I bägge fallen ska man anmäla både de
gjorda och förmedlade transaktionerna. Skyldigheten att lämna uppgifter gäller inte

handeln med masskuldebrevslån. Handeln med tecknings- och försäljningsrätter ska
anmälas oberoende av priset. Uppgiftsskyldigheten omfattar inte vederlag på högst
100 euro som erhållits vid företagsarrangemang avsedda i 52-52 c § och 52 f § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet eller prestationer om högst
100 euro som betalas till delägaren för försäljning av aktier som blivit över vid sammanläggning av aktier enligt 15 kap 9 § i aktiebolagslagen.
Eftersom intäkterna från tillgångar som placerats enligt ett avtal om långsiktigt sparande inte beskattas under spartiden, lämnas uppgifterna utan några individualiseringsuppgifter om spararen.
Handel med samma värdepapper under samma dag bör räknas ihop och lämnas på
en enda anmälan för att uppgifterna inte ska gå på varandra (se närmare identifikationsuppgifter och ändringarna i korrigeringsförfarandet för årsanmälningar).
Året i anmälan kontrolleras ur uppgiften Datumet för köpet, försäljningen eller inlösen
(27-34/124) från år ÅÅÅÅ, se närmare position 31-34.
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KORRIGERING AV UPPGIFTER
Anvisningen har publicerats på skatt.fi > Skatteförvaltningen > Information om beskattning > Utvecklare > Instruktioner > Korrigering av årsanmälningar som lämnats in
elektroniskt i form av en fil.
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GILTIGHET
Strukturerna och kontrollerna i denna postbeskrivning är giltiga i produktionsmiljön
fr.o.m. 29.1.2019 och de är i kraft tills en ny version av postbeskrivningen publiceras.
Tidsfristerna för anmälan finns på adressen Skatt.fi > Skatteförvaltningen > Information
om beskattning > Utvecklare > Tidsschema.
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ÄNDRINGAR FRÅN FJOLÅRET

Version

Kod

Uppgift

Förklaring

1.0

27-34/124

Köp- eller försäljningsdatum

Ändring i årtal
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UPPGIFTSFÖRTECKNING

Position Kod
1-8
9
10
11

12-26

P/V

T

T

Beskrivning

Form
AN8
A1

Tillåtna
värden
VSAPPSPS
D

N1

1, 2, 3, 4, 6

000
082

P
V

084

P

Postkod
Radering
Reservutrymme
Kod för inköp/försäljning

P

1 = inköp
2 = försäljning
3 = aktier som överlåtits vid aktiebyte (NärSkL 52 f §)
4 = aktier som mottagits vid aktiebyte (NärSkL 52 f §)
6 = återköp av egna aktier (genom erbjudande som
riktats till aktieägare)
Köpepris
R12,2

123

P

L/T

Se sektion 9.2 Köpepris

27-34

124

35-48
49-63
64-65

P

125
126
127

P
V
P

T

Köp- eller försäljningsdatum

PPKKVVVV

ET
T

Datumet ska avse det år för vilket årsanmälan lämnas.
Antalet köpeobjekt (st.)
Köpeobjekt (ISIN-kod)
Kod för värdepappersslaget

+D7,6
ISIN
N2

Se sektion 9.1 Kod för värdepappersslaget

66-95
96-106
107-117
118-131

128
129
010
198

V/P
P
P
P

132-166 048
167-178 014

V
P

179-213 041
214-248 042
999

V
V
P

7

ET
T
T

T

*
*

2019

01, 02, 03,
41, 42, 43,
44, 04, 05,
06, 08, 09,
11, 51, 52,
53, 54, 55,
56, 58, 59,
61, 81, 82,
83, 84, 99

Värdepapperets namn
Värdepappersbolagets FO-nummer
Den uppgiftsskyldiges FO-nummer
Programmets tidstämpel

AN30
YTUNNUS
YTUNNUS2
PPKKVVVV
HHMMSS
Programvara som producerat anmälan
AN35
Uppgift som indentifierar den programvara som pro- Yducerat anmälan
TUNNUS_AN
2
Kontaktpersonens namn
AN35
Kontaktpersonens telefonnummer
PUHELIN2
Avslutningskod
+N8

KONTROLLER
Ny /
Ändr

8

Kod

Beskrivning av beräkningsregel eller kontroll

128
129

#1309; Om uppgiften "Värdepappersbolagets FO-nummer" (129) har tilldelats en
konstgjord beteckning, är uppgiften "Värdepapprets namn" (128) en obligatorisk uppgift.

ANMÄRKNINGAR
Inga anmärkningar för dataflödet.
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EXEMPEL OCH INSTRUKTIONER

9.1

Kod för värdepappersslaget

9.1.1

Värden
Inhemska värdepapper
01 basaktie, FDR
02 teckningsrätt vid nyemission
03 teckningsrätt vid fondemission
04 övriga derivatavtal
05 fondandel i en placeringsfond
06 särskild teckningsrätt, optionsrätt (också anställningsoption)
08 warrant

09 indexandel (ETF)
11 inhemsk försäljningsrätt
41 köpoption
42 säljoption
43 termin
44 futur
Utländska värdepapper
51 basaktie
52 teckningsrätt vid nyemission
53 teckningsrätt vid fondemission
54 övriga derivatavtal
55 andel i fondföretag
56 särskild teckningsrätt, optionsrätt (också anställningsoption)
58 warrant
59 andel i fondföretag (t.ex. indexandel)
61 utländsk försäljningsrätt
81 köpoption
82 säljoption
83 termin
84 futur
99 utländskt värdepapper av okänt slag
9.1.2

Ytterligare information
Om inhemska aktier används ISIN-koden som beviljats av Värdepapperscentralen och
om utländska aktier den ISIN-kod som beviljats av motsvarande behörig organisation.
För årsövervakningens behov anmäls de utländska värdepapperen med andra koder
än de inhemska värdepapperen. Alla transaktioner på Helsingfors börs anses vara inhemska och de övriga utländska.
Standardiserade och med dem jämförbara deri-vatavtal anmäls med koderna 41-44.
Av optionerna anmäls särskilt köpoptioner (kod 41) och säljoptioner (kod 42). Utländska derivatavtal anges på motsvarande sätt med koderna 81-84.
Inhemska fondandelar anges med kod 05 och med dem jämförbara utländska andelar
i fondföretag med kod 55. I punkt "Värdepapperets namn" och "FO-numret för värdepappersbolag" anges placeringsfondens namn och FO-nummer (förutsatt att fonden
har FO-nummer).
Inhemska indexandelar (ETF) anges med kod 09 och med dem jämförbara andelar i
utländska fondföretag (t.ex. utländska indexandelar) med kod 59.
Ett depåbevis som tagits upp i det finska värde-andelssystemet (FDR) jämställs i årsanmälan med en inhemsk basaktie.
Utländska värdepapper anmäls i första hand med den kod som anger värdepappersslaget. Koden 99 ska användas endast när värdepappersslaget är okänt.

9.2

Köpepris
Endast inköpspriset, försäljningspriset eller inlösningspriset anges, inte förmedlingsarvoden, överlåtelseskatter eller andra utgifter i anslutning till handeln som kunden har
betalat.

